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...inima ta peste mine plouă cu tine... Sunt senin... 

Timpul nu se grăbește pentru cine iubește... Plouă lin și-n 
sufletul tău mi-e bine să vin...  

 
 
 
...deschide o carte... Citește! E dureros când viața se 

risipește... Cu timpul de-acum inima ta nu se mai 
întâlnește...  

 
 
 
...să vă cumpărați o carte... Citiți împreună... când 

plouă afară sau nopțile sunt mângâiate de lună... Și-apoi 
trăiți, mai departe, în doi... Timpul e un dar pentru voi! 

 
 
 
...nu există drum pe care Dumnezeu să nu-l umple de 

viață... E mâna Lui în răsăritul din fiecare dimineață. Ne 
trezim iubind și suntem frumoși dăruind... Când ești 
privit cu iubire inima ta se face dăruire. Când privești 
iubind de inima ta multe bucurii se prind...  

 
 
 
...primăvara e gândul că inima ta bate lângă inima 

mea... E așa de multă liniște în mine când mă gândesc la 
tine...! Primăvara e drumul pe care mergem împreună 
mână în mână...  

 
 
 



 

 
Adrian Cristea 

 

 6

...primăvara e întâlnirea cu tine și-n care strecori un 
zâmbet în mine... Zâmbetul meu e strâns legat de 
zâmbetul tău... N-aș putea să zâmbesc fără să te întâlnesc. 
Primăvara e prelungirea privirii tale în toate câte-mi ies în 
cale...  

 
 
 
...primăvara e ca o călătorie în care mergi că așa 

simți, că așa alegi... Nu există capăt de primăvară cum nu 
există nici capăt de țară... Suntem primăvara pe care o 
luăm la plimbare... Nu există capăt pentru iubire și nici 
pentru primăvara trăită în dăruire...  

 
 
 
...primăvara este dorul pe care îl simți pentru cineva 

care a îmbrăcat cu iubire viața ta... Nu mai poți respira în 
afara lui, în afara ei... Primăvara e o mulțime de chei... 
Una singură e cheia lui, cheia ei...  

 
 
 
...primăvara e atunci când cumperi cretă colorată și 

faci un desen pentru prima dată... Îți amintești că ești 
copil și zâmbești... Se va bucura inima ta. Îndrăznește și 
trăiește ce până azi n-ai trăit...! Primăvara are timpul ei de 
iubit. Iubirea e ca o culoare, folosită cu inima... nu moare. 

 
 
 
...primăvara e ca o dimineață, te trezește la viață... 

Primăvara nu te rătăcești dacă ești iubit și iubești... Viața 
are cele mai frumoase primăveri dacă nu încetezi 
niciodată să speri...  
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...primăvara este tot ce ne sensibilizează, este 
memoria ținută de iubire trează...  

 
 
 
...primăvara e inima deschisă cuiva, e mâna ta ce 

mângâie pe cineva...  
 
 
 
...primăvara nu e o despărțire, e căutare din iubire... 

N-o să vrei niciodată să te desparți de viața pe care cu 
cineva o împarți... Suntem primăvara cuiva când vie ne 
este inima...  

 
 
 
...primăvara e copilul care zâmbește pentru că mama 

nu-i lipsește... Este copilul pentru care simți că ești tată și 
pentru care nu amâni jocul pe altădată... Primăvara e 
copilul care așteaptă să-i zâmbești, să-l mângâi și să-l 
iubești...  

 
 
 
...primăvara e anotimpul așteptat de sufletul în iubire 

îmbrăcat... Primăvara e ce porți în inima ta pentru el, 
pentru ea. Avem așa de multă primăvară în noi când 
suntem doi! 

 
 
 
...primăvara e credința în Dumnezeu care, după 

ploaie, îmbracă cerul în curcubeu... Pentru cine are 
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credință în Dumnezeu nimic nu este greu. Primăvara e 
cerul din care lumina răsare...  

 
 
 
...primăvara este suavă, nicio culoare, dăruită de ea, 

nu este gravă... Suntem frumoși când suntem suavi! 
 
 
 
...știm prea puțin despre iubire... Ne place când o 

întâlnim... Ne-ajută să nu ne risipim... Ne-ajută să trăim. 
 
 
 
...cu noi stăm așa de puțin și timpul trece și-aproape 

nu știm cum a trecut și ce-am făcut... Stăm prea puțin de 
vorbă cu noi și rar trăim cu adevărat în doi... Iubirea e 
această trăire ce cheamă sufletul din risipire... Când vom 
înțelege cum este viața vom îmbrățișa, cu toată ființa, 
dimineața... Ziua de-acum și ziua de ieri sunt primăveri... 
Mâine există cât existăm iubind și dăruind...  

 
 
 
...ascult inima ta... Uneori e așa de departe încât 

despre ea scriu o carte…Ascult inima ta... Alteori e în 
mine …Citesc din tine... Ascult inima ta... N-aș vrea să 
ne înstrăinăm și inimile noastre în alte inimi să le 
purtăm... Ascult inima ta... Doar în ea găsesc viața de 
care mă îndrăgostesc...  

 
 
 
...inima are locul ei de întâlnire... doar în iubire...  
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...inima e ca răsăritul de soare..., fără iubire își pierde 
din culoare...  

 
 
 
...am inima vie când îți plac ție...  
 
 
 
...din inima ta se poate modela inima mea... Așa s-ar 

vedea că lumina ta e lumina mea... Din inima ta se pot 
recita cele mai frumoase versuri de iubire și eu aș lua 
bilet în rândul întâi pentru nemurire... Inima ta este 
eternul și frumosul RĂMÂI...  

 
 
 
...de câte ori inima iubește de atâtea ori întinerește... 

O inimă iubită are viață infinită... De câte ori se întâlnesc 
inimile trăind cu iubire de atâtea ori viața se umple de 
fericire... Să iubim cu inima luminând fiecare gând...! 

 
 
 
...viața e ca un deal pe care suim, ajungem în vârf 

doar când iubim... Viața e ca o vale pe care o umplem cu 
iubirea întâlnită în cale...  

 
 
 
...cel mai frumos drum spre inima ta trece prin inima 

mea... Sunt purtat de tine spre mine... Așa ajung să văd 
prin inima ta cât de frumoasă-mi este viața... Văd cel mai 
bine prin tine... Pentru Medeea...  
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...privit de tine tot cerul albastru ia ființă în mine... 
Am impresia că cer sunt și eu atins de iubirea lui 
Dumnezeu. Ochii tăi deschid ochii din sufletul meu. De 
tine sunt îndrăgostit mereu și mereu... Pentru Medeea...  

 
 
 
...viața e ca o carte, n-o putem înțelege lăsând-o de-o 

parte...  
 
 
 
...iubirea nu se învață... Iubirea este viață. Trăind-

iubind de sufletul tău frumusețile vieții se prind... Azi am 
adus în mine frumusețea ta care mă privea și-mi vorbea... 
Sunt toată iubirea pe care mi-o dăruiești când mă privești, 
când îmi vorbești... Ce bine că mă găsesc în tine! Ce bine 
că te găsești în mine! Pentru Medeea 

 
 
 
...ziua ce a trecut are în noi timpul trăit, timpul în care 

ne-am privit, ne-am zâmbit... Ziua ce vine are în ea dorul 
de tine... Chiar dacă ne vedem zi de zi ne suntem unul 
altuia copii... Eu sunt copilul tău, tu ești copilul meu... În 
noi iubirea trăiește mereu... Te invit în sufletul meu 
îndrăgostit...! Pentru Medeea 

 
 
 
...dacă citești o carte povestea merge mai departe... 

Avem întotdeauna ceva de povestit pe cât de mult am 
citit, am iubit și-am trăit...  
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...se deschide un drum..., mergem pe el odată ce s-a 
deschis..., suntem ce luăm cu noi în vis... Trăim, 
construim lumea pe care o dorim... De multe ori suntem 
călători... Călătoria nu se oprește niciodată când trăiești și 
iubești... Iubirea e trăire în nesfârșire...  

 
 
 
...cunosc un loc în care nimic nu este de mâncare, un 

loc în care nici apa nu se bea... Toată hrana este inima ta! 
Cunosc un loc în care nu se doarme niciodată, un loc în 
care pentru nimic nu se face plată, un loc în care nimic 
nu-i rău..., este în sufletul tău...! Cunosc un loc pe care nu 
l-am mai văzut altundeva, este viața ta! Ce bine că m-ai 
primit cu totul în ea! Pentru Medeea...  

 
 
 
...fără iubire nu cunoaștem nimic și sufletul ne este 

mic... Când iubirea apare sufletul se face mare... În noi 
încap doar oamenii pe care-i iubim, oamenii pentru care 
nu încetăm niciodată iubire să fim...! 

 
 
 
...nu accelera...! Viața are nevoie de tine! Fă o 

bucurie din ea! Trăiește cum simți că este mai bine! Ai 
posibilitatea să mulțumești că trăiești, că ești iubit și 
iubești! Nu te lăsa pradă risipirii! Acum e timpul tău, 
timpul iubirii... Lasă-i loc inimii să iubească și vieții timp 
să crească! Azi este și ziua de ieri, și ziua de mâine... Dă-i 
vieții iubire nu doar apă și pâine... Nu accelera...! ai grijă 
de viața ta! 
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...și dacă e un anotimp pe care să-l împart cu tine,o 
fac din suflet, aripi prind și zbor cu inima în care tu ai pus 
iubire ca să-mi fie bine... Nu știu pe nimeni să-mi aducă 
un anotimp în dar... cum tu-mi aduci și faci din mine 
iubire fără de hotar... Și dacă anotimpuri vin e ca să 
creștem în iubire... Nimic nu pierdem când iubim și nu 
cădem în risipire... Pentru Medeea, ochii care văd acolo 
unde doar iubirea vede și crede...  

 
 
 
...când vom înțelege ce univers desfășoară viața în noi 

vom vrea să stăm împreună,doi câte doi... Vom vrea să ne 
hrănim unii pe alții cu hrana pe care doar iubirea o are... 
Timpul nu e fuga pe care azi o simțim, e doar măsura 
iubirii pe care o dăruim... În iubire suntem nemăsurabili 
și cu nimic comparabili... Suntem noi, ființe cerești de 
care n-ai cum să nu te îndrăgostești... Când vom 
înțelege...? Pentru Medeea, ființa ființei mele... 
înțelegerea mea ce vine din ea...  

 
 
 
...nu trecem decât foarte puțin prin ce ne programăm 

să facem în viața asta... Trăim mai mult într-o lume a 
neprogramării... Ce este iubirea dacă nu un sentiment cu 
totul neprogramat și care schimbă viața noastră cu 
desăvârșire? Iubirea este trăire. Viața nu te întreabă 
niciodată dacă ești pregătit să iubești, dar e în tine, 
dintotdeauna, această simțire a iubirii pe care n-o poți 
explica decât trăind și zâmbind, bucurându-te ca un 
copil ce-și întâlnește mama venind în drumul lui spre 
școală, spre viață, spre tot... Iubirea e sentimentul fără 
de care nu pot...  
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...lumea toată în desfășurare n-ar cuprinde ce este în 
inima care de dragoste se aprinde... Nu e lumină mai 
mare ca lumina care din dragoste răsare... Avem a lumina 
tot ce iubim. Avem a purta ce dăruim...  

 
 
 
....de câte ori vedem cerul, de atâtea ori el îmbracă în 

lumină inima noastră... Așa să îmbrăcăm și noi în lumină 
inimile pe care le iubim și care ne iubesc... Sunt pe cât 
dăruiesc... Ești pe cât de mult iubești...  

 
 
 
...pe stradă oamenii mă întreabă de tine... Ce faci? 

Cum mai ești? Nu știu să privească în mine să vadă că tu 
nu-mi lipsești...  

 
 
 
....și azi se mai spun cuvinte de dor... Și azi ne vom 

îmbrățișa. Oamenii frumoși niciodată nu mor. Și azi mă 
bucur de privirea ta... Învățam că fiecare zi e pentru a 
iubi, a iubi...  

 
 
 
...ajungem și azi undeva... Ne bucurăm ajungând. Să 

nu lăsăm acasă inima doar ochii plângând...! 
 
 
 
...cu tine mă văd de dimineață și până în noapte 

târziu... și totuși mi-e dor și mai mult să te văd, să te 
știu... Cu tine începe viața din mine...  
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...noaptea are frumusețea ei... Se deschid porțile din 
cer și tot ce visăm e îmbrăcat în mister... Noaptea e ca un 
dar pe care-l prefer... Când iubim suntem departe de 
efemer... Noapte... în vis te chem, te cer...  

 
 
 
...sunt dăruit ție cum e dăruit aerul vieții... Ochii tăi 

văd în sufletul meu. Inima ta mi-e aproape mereu... Sunt 
mai mult decât am nevoie să trăiesc și pentru asta ție mă 
dăruiesc... N-o să devenim niciodată puțini când suntem 
de iubire plini... Când nu iubim... sărăcim...  

 
 
 
...te aștept în mine clipă de clipă... și tu ajungi când e 

timp să împărțim fiecare întâlnire cum împărțim pâinea, 
cu fericire... Asta am avea de învățat de fiecare dată când 
ne întâlnim... Fără dăruire murim... Să nu ne grăbim, 
întâlnirile sunt să ne dăruim...  

 
 
 
...ajungem un timp când doar ducându-ne în 

amintirile plăcute vom avea liniște și zâmbet pe chip... 
Doar noi vom înțelege de ce zâmbim... . Vom avea 
hrană timpul când iubirea ne făcea să strălucim... Ca să 
avem strălucire trebuie să ne hrănim cu iubire... 
Timpul nu poate fi oprit decât în inima omului 
îndrăgostit... E ca o candelă timpul, arde luminos în 
inima omului frumos...  
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...de fiecare dată așteaptă-mă în inima ta... Acolo o să 
fiu fericit că te-am întâlnit... Vor fi cele mai personale 
întâlniri. În inima ta întâlnirile sunt fericiri... De fiecare 
dată să mă aștepți în tine... N-o să avem timpul la 
îndemână mereu... În tine nimic n-o să mă oprească să fiu 
eu... Așteaptă-mă...!Am venit cât ai clipit...  

 
 
 
...niciodată n-o să mă doară nimic să nu mă pot ridica 

din pat pentru tine, să-ți fac un ceai, o cafea... Sunt al tău, 
ești a mea... Niciodată n-o să-mi fie atât de somn încât să 
nu mă trezesc și să-ți pregătesc baia de dimineață și 
pâinea prăjită, cu unt și dulceață... O să îmbătrânesc 
cândva dar nu așa de rău să nu mai fiu al tău...,tatăl tău... 
și fratele tău... și prietenul tău... Să vorbești cu mine, să-
mi zâmbești... ( pentru Medeea). 

 
 
 
...când inima e aproape de tine... mi-e cel mai bine... 

Există fericire acolo unde este iubire...  
 
 
 
...întâlnirile sunt linii... Între ele e o infinitate de 

posibilități să ajungem sau să nu ajungem să ne 
cunoaștem... Simțim când cineva e pe linia noastră de 
întâlnire dar dacă nu suntem pregătiți pentru primire se 
ratează punctul de întâlnire. Niciodată nu se dăruiește o 
întâlnire asemănătoare cu întâlnirea ratată. Suntem ce 
întâlnim și ce iubim ca pentru prima dată. Suntem noi 
mereu și mereu... Frumoși că așa a vrut și vrea 
Dumnezeu...! 
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...toamna este ca o poveste... Avem să povestim când 
iubim... Se descoperă toamna pentru îndrăgostiți să-i 
vadă fericiți. Nu există descoperire fără iubire! 

 
 
 
...„cumpăr pentru că-mi place fericirea din ochii celui 

de unde cumpăr... Fericirea e când vezi că ochii celui de 
lângă tine se umplu de lumină...”, a spus Medeea... Și ce 
frumos este Sibiul cu tine lângă mine...! Fericirea e acolo 
unde ești cu cine iubești...! 

 
 
 
...nu am altă îmbrăcăminte de toamnă în afară de 

inima ta... Vânt, ploaie, cu inima ta îmbrăcat sunt cel mai 
bogat... Toamna e anotimpul când în culoare e 
sărbătoare... Totul este sărbătoare... de la inima ta până la 
infinita culoare...  

 
 
 
...când spunem că toamna a venit... spunem că e 

minunat să te vezi cu cel iubit... Toamna e calea spre 
întâlnire pentru că ea e în toate o dăruire... Privește cât de 
frumos e acest anotimp în care Dumnezeu dă vieții 
culoare! Ne întâlnim în culoare... fiecare pe fiecare... 
Nimic la întâmplare...  

 
 
 
...toamna e un măr dăruit cuiva că așa a simțit inima 

ta... Nu e greu să dăruiești când iubești... Toamna e când 
nu te oprește nimic să trăiești..., de la ce dăruiești la ce 
primești...  
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...toamna e atunci când inviți pe cineva la masă... 
Avem bucurie când invitația nu e doar un gând... Toamna 
e când trăiești frumosul pe care îl gândești...! 

 
 
 
...toamna e când privirea mea întâlnește privirea ta... 

Când ești privit de omul iubit... te simți fericit...! Toamna 
e o privire în iubire... Nu căuta să privești acolo unde nu 
ești iubit și nu iubești..., o să îmbătrânești...! 

 
 
 
...anotimpul de care nu te bucuri acum te va considera 

nepăsător... Tot frumosul îl vei vedea ca un muritor... 
Cum să râdă ochii tăi așa de curați dacă anotimpul acesta 
cu nimeni nu-l împarți? Lângă tine e toamnă! Lângă tine 
e inima ei... .! Ce altă minune mai vrei? 

 
 
 
...să aruncăm pantofii la gunoi și hainele pe undeva, 

să ne purtăm de mână numai noi și să simțim ce suntem 
doar așa... Am învățat să ne purtăm frumos doar hainele 
și altceva nu știm... Mereu trăim cu sufletul pe dos și de 
iubit abia că mai iubim... Ce suntem nu ne mulțumește... 
dar..., ce contează, mașina la cheie ne pornește...! Iubirea 
nu ne este potrivită și-n fuga după bani rămânem cu viața 
nepornită...  

 
 
 
...ți-am luat o umbrelă, mi-am luat una și mie... E 

toamnă, nu uita, totul e bucurie! Lăsăm în cui umbrela 
dacă e soare și, fericiți,vom merge la plimbare... Și dacă 
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ploaia vine deodată vom sta în ploaie cum n-am stat 
niciodată... Dacă ți-e dor să stai așa lasă umbrela acasă și 
nu te întrista... Ploaia este o binecuvântare când inima e 
luată la plimbare! (Pentru vremea când nu plouă și nu ieși 
nicăieri de parcă ar ploua... Ce faci cu viața ta?) 

 
 
 
...toamna e atunci când inima ta vorbește cuiva...  
 
 
...avem tot ce e necesar ca să dăruim un zâmbet 

măcar... Toamna e zâmbetul meu dăruit ție mereu și 
mereu...  

 
 
...toamna e frumosul pe care îl simte inima mea când 

întâlnește inima ta...  
 
 
 
...toamna e atunci când ajungi acasă și ești primit cu o 

îmbrățișare..., și-atunci toată grija zilei dispare... 
Zâmbești și ești fericit... Toamna e darul că nu ești 
singur, că ești iubit...  

 
 
 
...toamna e atunci când asculți melodia ta preferată și 

zâmbești și plângi deodată... E liniștea pe care o găsești în 
tot ce asculți, privești și iubești... Toamna e povestea a tot 
ce-ai trăit și trăiești...! 
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...toamna e noaptea care nu te găsește singur la 
culcare... Somnul e liniștit lângă inima de care te-ai 
îndrăgostit...  

 
 
 
...toamna e curajul să spui... rămâi... Suntem puțin 

curajoși în fața ochilor frumoși... Toamna e atunci când 
vrei să rămâi în brațele ei...  

 
 
 
...toamna e când brațele tale se deschid să mă 

cuprinzi, să te cuprind... Toamna e o cuprindere în iubirea 
ca o întindere... Omul îndrăgostit e fără sfârșit... Suntem 
povestea prezenței lângă cineva care ne-a primit în viața 
sa... Ai grijă de el, ai grijă de ea...! 

 
 
 
...toamna e atunci când înțelegi din tăcere că inima ei 

te cheamă, te cere... Ești liniștea pe care o dăruiești... În 
Ea te găsești...  

 
 
 
...nu știm ce este toamna până când nu aducem 

frumosul în fiecare gând... Ne risipim odată ce răul îl 
gândim... Ne adunăm cu greu dacă nu facem viața un loc 
de vis mereu. Nu știm ce este toamna, ne știe ea pe noi și 
ne îmbrățișează prin vânt, soare și ploi... E toamnă! E 
Dumnezeu în noi...! 

 
 




